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Ce resurse digitale folosesc 
profesorii în timpul 

pandemiei? 

• Peperioadasuspendăriicursurilor,începândcu 

11martie2020,cadreledidacticeaucăutatresursepentru 
a continua activitatea în mediul online. 

• Potrivitstudiului, 

pe perioada suspendării cursurilor, cele mai folosite 
resurse, alături de platforma Digitaliada, sunt 
platformelede comunicare Zoom (21%), WhatsApp 
(23%), Google Classroom (13%) și Facebook 

(11%).36%dintre  profesorișidirectorisusțincăauurmat 
cursurideutilizare ainstrumentelordigitale înprocesuledu
cațional. 

• Cel mai des menționat curs de utilizarea resurselor 
digitaleîn rândul profesorilor participanțila studiu este 
CRED, urmat de webinarii și platforme de învățarela 
distanță. 



 

• Înainte de suspendarea cursurilor, 22% dintre profesori declară că foloseau laptopurile și 19% 
proiectoarele video. Aceste dotări se află în inventarul școlii și sunt accesibile deoarece sunt portabile 
și nu implică deplasarea el  evilor în laboratoare dedicate activităților digitale. Doar 1 din 10 profesori 
utilizau site-uri și platformedigitale șidoar7%apelaulamanualele digitale înactivitatealaclasă. 

• Cadreledidacticeapeleazășilaresurseledisponibilepewww.digitaliada.ro.Celemaiutilizate materiale 
sunttesteleînformatdigital. 

• Pe perioadasuspendării cursurilor, continuăprocesuleducaționalpesecțiuneaÎnvățareșitestareonline, 
lansată deDigitaliadalasfârșitulanului2019.Înperioadavacanțeideprimăvară,platforma afost 

Actualizată cu noi funcționalități și acum permite încărcarea unui număr mai mare de fișiere și 
extragerea derapoartecesumarizeazăactivitatea onlineaelevilor și 
aprofesorilor.Deasemenea,profesoriipotatașa, 
lacorectareatemelor,atâtfeedbackindividual,câtșifeedbackgeneralpentruîntreagaclasă. 

 
 
 

GHID DE PREDARE A 
MATEMATICII CU AJUTORUL 

METODELOR DIGITALE  

• Digitaliada este un program de educație 
digitalăce încurajează folosirea la clasă a metodelor 
de lucru interactive și a conținutuluidigital 
educativ, pentru a crește performanțele școlare ale 
elevilor. Programul aredouăcomponente: la nivel 
național - platformawww.digitaliada.ro, 

https://www.digitaliada.ro/econtinut
https://www.digitaliada.ro/materiale-digitaliada?categoria=7&amp;filtreaza=Filtreaz%C4%83
https://www.digitaliada.ro/materiale-digitaliada?categoria=7&amp;filtreaza=Filtreaz%C4%83
https://www.digitaliada.ro/materiale-digitaliada?categoria=7&amp;filtreaza=Filtreaz%C4%83
https://www.digitaliada.ro/materiale-digitaliada?categoria=7&amp;filtreaza=Filtreaz%C4%83
https://www.digitaliada.ro/invatare-si-testare-online
https://www.digitaliada.ro/invatare-si-testare-online
https://www.digitaliada.ro/invatare-si-testare-online
https://www.digitaliada.ro/invatare-si-testare-online
http://www.digitaliada.ro/


care conține materiale digitale 
educative validate 
de experți în educație la nivel 
rural - 
proiectul Digitaliada în școli 
gimnaziale de la 
sate.Lansatăînseptembrie2016,pl
atformawww.digitalia 
da.roîncurajeazăcreareașipartajar
eadeconținut 
educaționallibercepoatefifolositd
eoricepersoanădin 
România.Peplatformă,Digitaliad
apunela 

dispoziția publicului larg o serie 
de materialedigitale 

educaționale, realizate în cadrul 
proiectului de profesorii și 

autorii parteneri. 
Avantaje ale utilizării aplicațiilor digitale și a resurselor 
educaționale digitale în procesul instructiv – educativ 



• Oferăelevilorun instrumentmodernșiatractiv deexersareanoțiunilor teoreticeși 

de formare a competențelorspecifice 
• Eleviipotcolabora,potînvățaîmpreunăsaupotconcurauniicualții 

• Fiecareelevpoatelucraînritmpropriu,fiindesențialprogresulfiecăruiaraportatlanivelulinițial 

• Creșteinteresulelevilorpentrustudiulprinintegrarea educațieidigitale îndemersuldidactic. 

• Eleviisepotautoevalua,putândvizualizalafinalsoluțiacorectăpentrufiecareîntrebarelacareau 

răspuns eronat; 
• Îmbinămetodeledidacticetradiționale cucelemoderne 

• Stimulareacapacitățiideînvățare 

• Creștereamotivației elevilor 

• Instalareaclimatuluideautodepășire,competitivitate 

• Întrețineunnivelridicatalatenției 

• Stimulareagândiriilogiceșiaimaginației 

• Asigură un feed-backrapid 

• Stabilirea unormăsurideremedierebazatepefeed-back-ulprimit



PLATFORMA MICROSOFT TEAMS 
• Inclusă în Office 365 gratuit pentru Educație, aplicația Microsoft Teams este 

un hub digital care integrează conversațiile, conținutul și 
aplicațiiledecareoșcoalăarenevoie.Oplatformăcarepermiteoricui, 
fărăsăaibăcunoștințeavansatesăseconectezeladistanță. 

• Profesorul creează din contul său o clasă virtuală și le trimite elevilor 
unlink,princaresepotconectadepeoricedispozitiv– telefon, tabletă sau laptop. 
Ca să aibă acces la lecțiile online, elevii au nevoie de o 
conexiunedeinternetșioadresădee-mail. 

• PlatformaMicrosoftTeamspermiteconectareaa250depersoaneîn 

același timp, iar profesorul își poate ține ora de acasă din fața unuilaptop. 
Cadrul didactic poate să creeze teste, la care să dea feedback ulterior sau să 
analizeze răspunsurile împreună cu copiii. Poate să-și partajeze desktopul, ca 
și când ar fi tabla de la școală. Poate să răspundă la întrebări.



• Pe lângă platformapropriu-zisă, Microsoft are pentru  cadrele 
didactice care au nevoie de sfaturi, numeroase resurse de asistență 
dedicate: 

• Adresă de e-mail: educatie@microsoft.com,unde se pot transmite 
eventualele întrebări legate de folosirea resurselor Microsoft pentru 
Educație. 

 
– https://aka.ms/GhidScoala 

– https://aka.ms/MicrosoftTeamsEducatie 

 
• Webinarii susținute de echipa Microsoft România prin intermediul 

portalului cu resurse și instrumente digitale lansat de Ministerul 
Educației și Cercetării, în sprijinul cadrelor didactice, în cadrul 
proiectuluiCRED

mailto:educatie@microsoft.com
https://aka.ms/GhidScoala
https://aka.ms/MicrosoftTeamsEducatie


ADSERVIO 
• Adservio are interfață intuitivă și spațiu de stocare 

nelimitat şi îţi permite să creezi rapid grupuri şi clase, să 
alocișisăcorecteziteme,săprogramezilucrăridecontrol şi 
teze, să urmăreşti progresul elevilor şi nu doar atât. 
Centralizând totul pe o singură platformă, eliminăm 
birocraţia şi te ajutăm să câştigi timp pentru activitatea 
didactică. 

• Caprofesor,eştiînpermanențăîncontactcuelevii, 

părinții și colegii. Şi ştim cu toţii că o comunicare 
eficientăesterăspunsultuturorproblemelorcepotapărea în 
traseuleducațional. 

• Cu Adservio, elevii se implică mai mult şi comunică mai 
uşor.Caprofesor,poţipostasubiectedediscuție,primeşti 
temele elevilor direct in cont și le poţi oferi feedback. Iar 
toate acestea încurajează comunicarea și interactivitatea 
în procesuleducaţional. 

• Îţi oferim posibilitatea de a-ţi personaliza modul 
încare foloseşti platforma Adservio: pui note şi 
absenţe, comunici cu părinţii, elevii şi cu ceilalţi 
profesori, sau urmăreştievoluţiaelevilordintoate 
clasele. 
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